
Göteborgs Jubileumsfirande sträcker sig från 2 juni till och med 3 september 2023. Då fyller vi 
staden av musik och dans, matupplevelser, historiska promenader, gôtt tjôt, innovationer, upple-
velser för stora och små och mycket, mycket mer. Här är några av höjdpunkterna:

TECKENPOSTEN
Februari 2023

Teckenspråksforum

När Göteborgs 400-årsdag inföll, mitt under pandemin 
2021, firades det med en direktsänd officiell ceremoni. 
Nu är det äntligen dags att fira jubileet tillsammans!

GÖTEBORGS 
JUBILEUMSFIRANDE 2023

Göteborg har fyllt 400 år. Det ska vi fira!

www.goteborg2023.se 
Här kan du läsa allt om jubileumet 
och hitta olika aktiviteter och 
programpunkter. 

https://goteborg2023.com/
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Innehåll:

Nytt år, 2023! Spännande med 
ett helt nytt år framför oss. 
Vad är aktuellt just nu? 
Idag ska vi till dövas pensio-
närsförening och föreläsa. Vi 
ska prata om Äldrevägledaren 
och Teckenspråksforum, hur vi 
arbetar tillsammans men också 
vad som skiljer verksamheterna 
åt. 
2023 är ett jubileumsår för 
Göteborg. 2021 firade Göteborg 
egentligen 400 år men på grund 
av pandemin flyttades firandet 
fram till 2023. 
Året kommer att vara fullt av 
olika firande och aktiviteter, 
främst under sommaren. Teck-
enspråksforum bevakar pro-
grammet och sprider det vidare. 
Kanske vi ses ute i festvimlet. 
Som en del av jubileumsfirande 
sätter man också lite extra fokus 
på åldrande. Årsrika Göteborg 
400 är en jubileumsfestival för 
alla åldrar. Det blir kulturakti-
viteter, seminarier och föreläs-
ningar på många olika platser i 
staden.
Hoppas du hittar något som du 
är inttresserad 
av. 

Denna tidning ges ut av Teckenspråksforum, Göteborgs stad.
Om du vill påbörja eller avsluta din prenumeration kontaktar du 
Teckenspråksforum. Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 

https://youtu.be/I6r0iDnraMc
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Samhällsinformation

Kötiden planar ut på Boplats
Den genomsnittliga kötiden på Boplats planar 
ut. 2022 låg kötiden på 6,5 år. Fler hyresvärdar 
använder Boplats.
Sedan bostadskön startade har den genom-
snittliga kötiden ökat. Men under de senaste 
tre åren har kötiden planat ut något. Hur lång 
kötid det är beror på beror på hur attraktiv 
lägenheten är. De mest populära områdena 
är Centrum och Majorna-Linné, där ligger 
kötiden på ungefär 9,5 år. Längst kötid är det i 
Olivedal och Haga med 13 år. Kortast kötid är 
det i Flatås med 2,9 år.
Mer siffror hittar du på www.boplats.se

Tre el-lastbilar ska köra containrar 
till Göteborgs hamn
Skaraslättens transport kör nu containers med 
el-lastbilar till Göteborgs hamn. I ett första 
skede handlar det om två lastbilar och sedan 
blir det en tredje inom de närmaste veckorna.
Åkeriföretaget kör varje dag mellan 850 och 
900 containrar till Sveriges containerhamnar. 
Den största volymen går till Göteborgs hamn. 
De tre el-lastbilarna är en viktig milstolpe i 
Göteborgs och en början på en utveckling där 
fler åkerier och speditörer kommer att sätta in 
lastbilar som går på el.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Tryggare föräldrar med fler 
hembesök
Fler hembesök hos nyblivna föräldrar i 
Sydväst har gett positiva resultat. Föräldrarna 
har blivit tryggare i sin roll och det ger också 
tryggare barn.
Utökade hembesök startade för fyra år sedan 
i Göteborg i ett samarbete mellan Göteborgs 
Stad och hälso- och sjukvården i Västra Göta-
landsregionen.
Familjerna som tackar ja till utökade hembe-
sök får besök av två personer. Det är en skö-
terska från BVC och en föräldrastödjare från 
socialförvaltningen Sydväst. Besöken utgår 
från BVC-programmet som är nationellt.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

https://nya.boplats.se/om/statistik#
https://vartgoteborg.se/naringsliv/tre-el-lastbilar-ska-kora-containrar-till-goteborgs-hamn/
https://vartgoteborg.se/trygghet/tryggare-foraldrar-med-fler-hembesok/
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Högre betyg för stadsdelstorgen
En undersökning visar att göteborgarna 
gillar sina lokala torg. Tuve torg fick högst 
helhetsbetyg och Axel Dahlströms torg 
upplevs som mest tryggt. 
Det är andra året som Göteborgslokalers 
torg är med i Framtidenkoncernens stora 
boendeundersökning. Enkäten skickas till 
boende hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, 
Gårdstensbostäder och Poseidon. 
De har sedan hösten 2021 möjlighet att 
svara på vad de tycker om sitt lokala torg 
bland handelsplatser som Göteborgslokaler 
förvaltar. 
www.vartgoteborg.se

Rekordmånga kryssningsfartyg kom 
till Göteborg under 2022 
Rekordmånga kryssningsfartyg kom till Göte-
borgs hamn under 2022, 81 stycken. Det är sju 
fler än tidigare rekordsäsongen 2014. Redan i 
år kan det bli ett nytt rekord med i dagsläget 
92 bokade anlöp.
Statistiken visar på en rejäl upphämtning efter 
några år av covid-19-pandemi. Men bakom 
ökningen ligger till stor del andra tragis-
ka omständigheter. Till följd av Rysslands 
invasion av Ukraina uteslöts ryska hamnar 
och rederierna fick hitta alternativ. I Göteborg 
hade vi redan ett bra bokningsläge inför 2022, 
men siffran steg under våren med 30 bokning-
ar till följd av detta.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Ruddalens ishall har invigts
Bandybanan i Ruddalen har byggts om 
till en ishall på grund av milda och korta 
vintrar i Göteborg. Hallens isyta är på 6900 
kvadratmeter, det finns 1200 sittplatser på 
den nybyggda läktaren, café i anslutning till 
entrén, förråd och mötesrum.
Vi kommer att ha en längre säsong i ishal-
len och det gagnar alla föreningar som har 
sin verksamhet här.
Skolor kan boka tider i Ruddalens ishall 
från januari och den är öppen för allmän-
heten under loven.
Det finns ett mål att nyttja anläggningarna 
över hela året och inte bara under issäsong. 
Det kan till exempel vara sport, konsert eller 
mässor.
www.goteborg.se

https://vartgoteborg.se/stadsutveckling/hogre-betyg-for-stadsdelstorgen/
https://vartgoteborg.se/naringsliv/rekordmanga-kryssningsfartyg-kom-till-goteborg-under-2022/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ruddalens-idrottscentrum
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Mini-Maria online har öppnat i Göteborg

Nu är det enklare för dig som är under 21 år 
att få råd och stöd med att sluta med alkohol 
och droger. I den nya vårdappen Mini-Maria 
Online kan du prata och få stöd av sjukskö-
terskor, socionomer och psykologer. 

Appen är framtagen av Sahlgrenska Universitetssjukhus 
och Göteborgs stad.
I appen kan du kontakta mottagningen helt anonymt 
och du behöver inte legitimera dig med bank-Id. Även 
du som är förälder eller anhörig kan få stöd och hjälp i 
hur du kan stötta en ungdom att sluta med alkohol och 
droger. 
Online-mottagningen är ett digitalt komplement till de 
fysiska mottagningar som Mini-Maria Göteborg har i 
Centrum Gamlestaden och Hisingen. 

Göteborgs första sol- och vindträd på plats på Eriksbo torg

Göteborg har fått sitt första 
sol- och vindträd. Det står på 
Eriksbo torg och kan generera 
el dygnet runt.

Trädet är nio meter högt och tio meter 
brett och det största i sitt slag i Sverige. 
I stället för löv och blad roterar trettio 
gröna vindturbiner samtidigt som tjugo 
mindre solpaneler fångar solens strålar.   
Elen från det leds till en tvättstuga i 
närheten.
Om trädet ger hälften av sin maxi-
mala effekt, fem kilowatt, under cirka 
8 000 timmar om året blir det 40 
000 kilowattimmar. Det är ungefär 
energiförbrukningen på ett år för tio 
lägenheter. 

Läs mer på
www.minimaria.se

Gräsmattan under trädet förvandlas till äng och det 
kommer att gynna miljön på flera olika sätt. Till exempel 
binder ängen dagvatten och koldioxid och den biologiska 
mångfalden ökar. Trädet har placerats mitt bland bostads-
husen och ska inte innebära något buller.

Trädet är ett samarbete med Naturvårdsverket och bidra-
get “Bra miljöval”.

Läs mer på 
www.familjebostader.se

https://minimaria.se/
https://www.familjebostader.se/nyhet/nu-star-goteborgs-forsta-sol-och-vindtrad-i-eriksbo/
https://youtu.be/9V60vDZDRX8
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Information från teckenspråkiga verksamheter

Teckenspråksforum finns 
på Sociala medier

Teckenspråksforum har anställt en ny 
timvikarie som började den 30 januari. 
Du kommer främst att möta henne om du 
besöker vårt drop-in på tisdagar. 
 
Här presenterar hon sig själv. 

Hej! 
Jag heter Sara. 
Jag kommer jobba på tisdagar på drop-in 
fram till sommaren. Det ska bli trevligt att 
få träffa er. 

Ny timvikarie på Teckenspråksforum

Vetenskapsfestivalen

Nästa Vetenskapsfestival är i april 
2023. Festivalen kommer att vara 
på flera olika platser i Göteborg 
och delar kommer också gå att ta 
del av digitalt. Publika program-
met pågår den 18–23 april 2023. 
Programmet släpps i slutet av 
februari.

Den publika delen av festivalen
är tvärvetenskapligt och vänder 
sig till alla nyfikna. På arenorna 
runt om i centrala Göteborg 
kan du lära dig mer om allt från 
musik till valfrågor. Öppet för alla 
och helt gratis.

Tema 2023: Gränser

Teckenspråksforum använder sig 
av sociala medier för att nå ut 
med information på teckenspråk. 
Vi finns på Facebook och YouTu-
be. Det här är viktiga kanaler för 
verksamheten och vi är glada för 
att du följer oss. 

För att följa oss på Facebook 
behöver du registrera ett konto. 
Om du inte vill registrera dig kan 
du istället följa oss på YouTube. 
Där kan du prenumerera på våra 
inlägg utan att ha ett konto. 

Varje år sedan 1997 skapar 
Internationella Vetenskaps-
festivalen Göteborg mötes-
platser för kunskap, inspi-
ration och nya perspektiv.

www.vetenskapsfestivalen.se

Teckenspråksforum 
Medborgarkontor

 
Teckenspråksforum

https://youtu.be/DypPnYwq_qw
https://www.vetenskapsfestivalen.se/
http://www.facebook.com/teckenspraksforum.medborgarkontor
http://www.facebook.com/teckenspraksforum.medborgarkontor
https://www.youtube.com/tspforum
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Information från Äldrevägledaren
På den här sidan hittar du aktuell information 
för dig som är äldre eller har en anhörig som är 
över 65 år. 

Årsrika Göteborg 

Syftet med festivalen är att på olika sätt lyfta 
frågor kring åldrande och hur alla vi som lever i 
Göteborg kan ha ett gott och värdefullt liv hela 
livet.
Under festivalen bjuds det på allt från forsknings-
seminarier och utställningar, till teater, film, musik 
och speed-dejting. De flesta aktiviteterna är gratis.

Programmet sträcker sig från januari till septem-
ber. Tryckt program kan du hämta på mötesplat-
ser, museer och bibliotek. 
Hela programmet hittar du digitalt i 
länken.
Jag är nyfiken på flera föreläsningar! 
Vi kanske ses?

Göteborg åldras och det gör götebor-
garna också. Årsrika Göteborg 400 är 
en del av Göteborgs 400-årsjubileum 
och arrangeras i samarbete mellan över 
20 olika aktörer. 

Några tips från programmet
Tolk finns inte på plats

Föreställningen ”Var 
är min man?” 
En drabbande monolog i samar-
bete med Alzheimerfonden 
om att vara nära anhörig till en 
person som drabbats av demens-
sjukdom. Efter varje föreställ-
ning håller Ingmar Skoog en 
kortare föreläsning. 
Datum: 10 februari kl. 18.00, 
11 februari kl. 15.00
Plats: Stadsteatern, Lilla scenen

Göteborg åldras under 400 år 
Denna seminarieserie handlar om 
åldrande under 1600–1900-tal. I 
första programpunkten berättar 
forskare från AgeCap om studier 
kring åldrande under 1900-talet. 

Datum: 16 februari kl. 13.00–
14.30
Plats: Stadsmuseet, Hörsalen

Allt du vill veta om demens och 
kognitiva sjukdomar hos äldre
Flera göteborgsforskare 
tillhör världseliten inom de-
mensforskning och här samlas 
de för att berätta om sin forsk-
ning och för att svara på frågor. 
Datum: 22 februari kl. 16.30–
18.30
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, 
Aulan

Har du hittat en aktivitet 
du vill gå på men det är 
inte markerat med 
teckenspråkstolk?
Kontakta Pia Gudmundsson så försöker 
hon lösa det. 
e-post: pia.gudmundsson@neuro.gu.se

Här hittar du hela programmet
www.goteborg2023.com

10 och 11 februari 22 februari16 februari

https://goteborg2023.com/jubileumsprojekt/arsrika-goteborg-400-en-jubileumsfestival/
https://youtu.be/pYvE4Q90JTE
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Det pågår flera stora bygg- och underhållspro-
jekt i Göteborg och det är fler på gång i vinter 
och vår. Trafiken kommer att påverkas, med köer 
och andra resvägar. Därför är ett tips att hålla 
koll på trafiken i appen Trafiken.nu.

Här är de största trafikhändelserna i vinter och vår

Renovering flyttas i Tingstadstunneln
Trafikverket ska flytta renoveringen av Tingstadstunneln från det 
ena tunnelröret till det andra den 4-6 mars. Trafiken genom tun-
neln kommer att behöva stängas av vid någon period under helgen. 
Renoveringen har pågått sedan våren 2022 och innebär att trafiken 
går dubbelriktad i ena röret.

Påfart mot Ånäsmotet stängs
Ett nytt bullerskydd ska byggas vid Olskrokens planskildhet och 
det innebär att påfarten mot Ånärsmotet till E20 mot Stockholm 
stängs från 1 februari till 22 december. Fordonstrafiken leds om via 
von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet. Även gång- och cykelba-
nan stängs mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet längs E20. 
Skyltar visar alternativa cykelvägar.

Björlandamotet byggs
Korsningen Hisingsleden-Björlandavägen försvinner preliminärt 
från slutet av februari. Det beror på bygget av Björlandamotet 
som på sikt ska bli en ny planskild trafikplats. Två droppformade 
rondeller längs Hisingsleden ersätter korsningen. Vissa bilister, 
bland annat de som kommer från Sörredsvägen för vidare färd mot 
Hisingsleden norrut, rekommenderas att välja nya Kålseredsmotet. 
Det öppnar preliminärt i mitten av februari.

Södra Sjöfarten stängs
Södra Sjöfarten mellan Operan och Hisingsbron stängs i månads-
skiftet februari/mars. Trafiken leds om via Norra Sjöfarten som blir 
dubbelriktad. Av- och påfarten från och till Götatunneln vid Lilla 
Bommen stängs också av. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Eriksbergsmotet byggs
Eriksbergsmotet börjar byggas om i vår för att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten på Lundbyleden. Det ska bland annat byggas 
en ny rondell som ersätter korsningen Lundbyleden-Inlandsgatan. 
Det kommer att vara begränsad framkomlighet för fordon i perio-
der.

Inställda tåg under storhelger
Tågen ställs in korta drag in mellan Göteborgs central och Gam-
lestaden/Partille/Ytterby under påsk, valborg och Kristi Himmel-
färd. Det beror på banarbete vid Olskroken.

www.trafiken.nu/goteborg

https://trafiken.nu/goteborg/
https://youtu.be/zLz8bU01x0Q
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Höjt verksamhetsbidrag till 
funkisorganisationer i Göteborg

Verksamhetsbidraget till organisationer 
som stöttar personer med funktions-
nedsättning höjs i år, från 34 miljoner 
kronor till 36 miljoner kronor.

Det är nämnden för funktionsstöd i Göteborgs Stad som tagit 
beslut om höjningen. Pengarna som organisationerna får ska 
bidra till att personer med funktionsnedsättning får en menings-
full fritid på lika villkor som andra och stärka deras delaktighet i 
samhället.

Nu kan vårdnadshavare önska förskoleklass och grundskola

På www.vartgoteborg.se 
kan du läsa mer och se alla 
alla föreningar som fått 
bidrag. 

Du kan önska skola 15 januari-15 februari. 
Mer information hittar du på www.goteborg.se/
onskaskola
Grundskoleförvaltningen utgår alltid från vårdnads-
havares önskemål när de beslutar vilka skolenheter 
eleverna ska gå i. 

Har du ett barn som ska börja försko-
leklass? Eller har du ett barn som går 
sista terminen på sin skola och vill byta 
skola? 
Då kan du önska var du helst vill att 
ditt barn går i skolan. 

Med ”Skolkartan”, som finns på www.goteborg.
se/onskaskola kan du som vårdnadshavare skriva 
in ditt barns folkbokföringsadress och i vilken 
årskurs han eller hon ska börja. Då ser du vilka 
skolenheter som ligger närmast hemmet och i 
vilka skolenheter ditt barn kan få en skolplats. 
Alla avstånd mäts skolvägen, vilket framför allt 
betyder gång- och cykelväg. 
Inga avstånd mäts fågelvägen.
Läs mer på goteborg.se

FAKTA | De 20 föreningar som får mest bidrag
• Stiftelsen Göteborgsfontänen 4 700 000 kronor
• Stiftelsen Gyllenkroken 3 800 000 kronor
• Funktionsrätt Göteborg individstöd 2 500 000 kronor
• Funktionsrätt Göteborg (fd HSO) 2 100 000 kronor
• Göteborgs Dövas förening 1 850 000 kronor

www.goteborg.se/onskaskola

Ansökningstid: 
15 januari - 15 februari

https://vartgoteborg.se/kultur-o-fritid/hojt-verksamhetsbidrag-till-funkisorganisationer-i-goteborg/
http:///wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.65f5f4a2-02c3-47f5-ae19-4170563b99bf
https://youtu.be/_rW4vaL3MXY


Gothenburg Horse Show är 
äntligen tillbaka i Scandinavium 
Efter två år av inställt 
evenemang är en av världens 
ledande inomhustävlingar inom ridsport, Gothenburg 
Horse Show, äntligen tillbaka. 
22–26 februari är vi redo att välkomna publik, hästar och 
ryttare till Scandinavium i Göteborg. Det blir en vecka där 
du kan räkna med fest och storslagna tävlingsdagar!

Fokus ligger på sport och tävling i världsklass, men även på att skapa 
en samlingsplats för inspiration, glädje och gemenskap. Blandningen av 
tävlingsklasser och publikfriande showaktiviteter är mycket uppskattat. 
För den återkommande publiken kommer programmet för Gothenburg 
Horse Show 2023 att bjuda på många bekanta inslag. Förutom de givna 
höjdpunkterna med världscupen i hoppning och dressyr återkommer 
Sverigeponnyn, Lövsta Future Challenge, Hall of Fame och Gothen-
burg Trophy. 
Dessutom gör de stora finalerna i ATG Riders League och Arena 
Youth Tour entré i Scandinavium. En annan stor nyhet är Lövsta Fu-
ture Challenge International Tour, där vi får se dressyrens U25-ryttare 
tävla. 

Gothenburg Horse Show är en av världens ledande inomhustävlingar i 
ridsport och är ett evenemang som återkommer årligen. Sedan starten 
våren 1977 har över 3 miljoner hästälskare besökt evenemanget.
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Gothenburg Horse Show 22-26 februari

Alla programpunkter syn- 
och teckenspråktolkas via 
appen Got Event Tillgäng-
lighet.

Biljetter: 
www.ticketmaster.se

http://www.ticketmaster.se/artist/gothenburg-horse-show-biljetter/910645?brand=se_ghs&language=sv-se


Dalheimers hus ska renoveras
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Svensk damfotboll ska hyllas med 
konstverk vid Gamla Ullevi
Svensk damfotboll ska hyllas med 
ett konstverk utanför Gamla Ullevi. 
Göteborg Konst söker nu konstnärer 
för uppdraget. Preliminär invigning är 
satt till mitten av 2024.

Gamla Ullevi är damfotbollens nationalarena och 2021 
beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad att 
svensk damfotboll ska hyllas med en konstgestaltning.

Göteborgs stad: Open call; konstgestaltning för 
svensk damfotboll

Under 2023 påbörjas arbetet med reno-
vering av Dalheimers hus. Det innebär 
att verksamheterna flyttas och i vissa 
fall stängs under ombyggnadsperioden. 
Renoveringen beräknas kosta cirka 375 
miljoner kronor.

Dalheimer hus är en social mötesplats med hög 
tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist 
för flera verksamheter och föreningar, runt tusen 
personer passerar lokalerna varje dag.

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna in en intresseanmälan för uppdraget. Tre av dem får ta fram en varsin 
skiss och av dem utser juryn en vinnare. Konstnärerna får fria händer att “lyfta fram den kollektiva kamp och 
gemenskap som genomsyrar damfotbollen”.

Det går att söka uppdraget till den 14 februari (se länk nedan). Vem som vinner och hur gestalt-
ningen ska se ut väntas bli klart till sommaren. En skulptur av Gunnar Gren står utanför entrén 
till Gamla Ullevi i dag. Den ska stå kvar någonstans på platsen tillsammans med det nya offentliga 
konstverket som är planerat att invigas i mitten av 2024.

Huset har länge varit i behov av renovering och en del av lokalerna har 
redn fått stänga på grund av bristande säkerhet.
Under renoveringen evakueras verksamheterna och bassängen stängs 
helt under perioden. Korttidsboendet som finns i lokalerna flyttar per-
manent. Det är dock ännu inte klart vilken lokal de ska flytta till.

Förvaltningen ser nu över vilka andra lokaler som är möjliga för de 
olika verksamheterna under byggtiden. Evakueringen kommer tidigast 
att ske under 2024.

www.goteborg.se/dalhei-
mershus

https://goteborgkonst.se/open-calls/open-call-konstgestaltning-for-svensk-damfotboll/
https://goteborgkonst.se/open-calls/open-call-konstgestaltning-for-svensk-damfotboll/
http://www.goteborg.se/dalheimershus
http://www.goteborg.se/dalheimershus


OM OSS
Teckenspråksforum är ett  
Informations- och Kunskapscenter.  
Hos oss får du som är döv samhälls- 
information på teckenspråk och personlig 
service, till exempel när du ska kontakta 
myndigheter eller fylla i blanketter.  
Även du som vill ha information om  
teckenspråk, dövas livsvillkor eller tips om 
hur du kan tillgängliggöra din verksamhet 
är välkommen att kontakta oss.                

Kontakta oss

 
Teckenspråksforum Medborgarkontor

Mobil/sms: 070-210 37 42 

Bildtelefon: 0406147869@t-meeting.se 

Videosamtal: WhatsApp och Facetime

Telefon: 031-367 90 75

E-post:  
aldrevagledare@demokratimedborgar-
service.goteborg.se

Mobil/sms: 073-509 97 51 

Bildtelefon: 0406147869@t-meeting.se 

Videosamtal: WhatsApp och Facetime     

Tal: 031-367 90 77

E-post:   
teckenspraksforum@demokratimed-
borgarservice.goteborg.se 

Besöksadress: Ekelundsgatan 1, plan 1

Webbplats:  
www.goteborg.se/teckenspraksforum

Teckenspråksforum Äldrevägledare
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Drop-in 
Tisdag klockan
10.00- 12.00
13.00-15.00
Lunchstängt: 
12.00-13.00

Övriga dagar är du
välkommen att boka 
ditt besök.

Vi finns på: 

 
Teckenspråksforum

http://www.facebook.com/teckenspraksforum.medborgarkontor
mailto:aldrevagledare%40socialresurs.goteborg.%0Dse?subject=
mailto:aldrevagledare%40socialresurs.goteborg.%0Dse?subject=
mailto:teckenspraksforum%40socialresurs.%0Agoteborg.se?subject=
mailto:teckenspraksforum%40socialresurs.%0Agoteborg.se?subject=
http://www.goteborg.se/tecken-
https://www.youtube.com/tspforum
https://youtu.be/jG-bGoc-HAM

